
(joves)

Any nou: família i crida
A l'inicià un nou any renovem les nostres
bones intencions de millorar en tots, o
almenys en bona part, dels diferents
aspectes que conformen la nostra vida. I és
bo fer-ho, ja que suposa un bon estímul per
continuar progressant com a persones.
Significa, també, que afrontem la nostra
existència amb il·lusió i esperança, avançant
cap a una meta concreta i definitiva, que ens
interpel·la constantment i ens mostra el camí
a seguir, perquè Ell, Crist, també l'ha
recorregut, tal com una vegada més hem
reviscut aquests dies de Nadal.

Aquest any em proposo dedicar aquestes
editorials a reflexionar sobre dos aspectes
de gran importància per a la vida de
l'església i de la societat: la família i la crida

de Déu al servei de la seva Església i de tothom. Són dos aspectes que el Magisteri del Papa
Francesc ha aprofundit de manera especial i preferent. I continuarà a fer-ho, ja què sense
família i vocacions la transmissió de la fe no és possible. Per portar el missatge de Jesucrist
al món sencer cal que la institució familiar sigui forta i que d'aquesta sorgeixin abundants
apòstols, disposats a anunciar la Bona Nova inaugurada amb el naixement del fill de Déu.

Ens pot facilitar aquesta tasca la relectura de la Exhortació Apostòlica "Amoris Laetiae",
l'alegria de l'amor, així com els documents preparatoris del pròxim Sínode de bisbes sobre
" Els joves, la fe i el discerniment vocacional". Procurem començar l'any resant més per la
família i el jovent. Tant el relat del llibre del Gènesi de la creació de l'home i la dona, com
el relat de l'Evangeli de l'elecció dels apòstols s'emmarquen en un ambient de pregària i de
gran solemnitat. Per tant, l'actitud principal, enfront la família i les vocacions, d'aquells que
tenim fe és l'oració i la consciència de la importància d'ambdues realitats, que són
inseparables per la vida de l'home i la dona en la terra.

Déu és família, el fill de Déu neix en una família, Déu crida als homes i dones a formar una
família i Crist va fundar l'església com una família i li dóna una missió ben precisa. Comencem
el 2018 i volem ser homes i dones de fe a imitació de Maria, model de mare de família i de
correspondència a la crida de Déu. A Ella ens afidem, especialment el primer dia de l'any,
celebrant la seva Maternitat divina! Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20

Dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges i festius de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20
(excepte els dimecres tarda)

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30h,
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12

3er Diumenge, dia 21 de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 9, de 19.30 a 21

2on Dijous,dia 11, de 2’15 a 3’45

3er Dimarts, dia 16, de 19,45 a 21 
(joves)

Calendari litúrgic   
1. Santa Maria, Mare de Déu.
3. El Santíssim Nom de Jesús.
6. La Epifanía del Senyor.
7. El Baptisme del Senyor.
14. Diumenge II de durant

l’Any. 
18 al 25. Octavari per la unió dels

cristians.
21. Diumenge III de durant

l’any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
28. Diumenge IV de durant

l’any.
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn Manel Mallol del 1 al 6 y el 23

Mn. Ferran Blasi del del 1 al 6
Mn. Xavier Riera del 2 al 6 y del 15 al 31

Mn. Joan Juventeny el dia 24

Full informatiu

Gener 2018
  

CURS PREMATRIMONIAL

del 5 al 9 de febrer de 2017, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2018

Es poden encarregar a segretaria o per telèfon en horari de despatx.


